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Geacht College van B&W,
In Ouderkerk aan de Amstel biedt Onderwijsgroep Amstelland bijzonder onderwijs aan middels de
scholen Het Kofschip en de Amstelschool. Onderwijsgroep Amstelland en de gemeente Ouder-Amstel
zijn al enige tijd in gesprek over de nieuwbouw van één gebouw waarin deze twee scholen kunnen
worden gehuisvest.
Onderwijsgroep Amstelland is voorstander van nieuwbouw voor Het Kofschip en de Amstelschool.
Wij gaan altijd voor het best mogelijke onderwijs en in onze visie draagt nieuwbouw bij aan de
onderwijskwaliteit. Door de twee scholen onder één dak te huisvesten, kunnen we sommige ruimtes
delen. Dit heeft organisatorische voordelen en zorgt er ook voor dat de leerlingen en leerkrachten
letterlijk meer ruimte tot hun beschikking hebben.
In een eerder stadium van dit traject werd duidelijk dat er veel vragen en zorgen leven over de
nieuwbouwplannen onder de medewerkers van de scholen en de ouders. Uiteraard nemen we deze
zorgen serieus. Onderwijsgroep Amstelland is van mening dat het de kwaliteit van het onderwijs ten
goede komt als vanuit verschillende perspectieven naar de nieuwbouw wordt gekeken. De inbreng
van leerkrachten, ouders en leerlingen zijn erg belangrijk, want gezamenlijk geven zij vorm aan de
school. De afgelopen maanden zijn dan ook gebruikt om met hen het gesprek te voeren.
Bij deze gesprekken heb ik als insteek genomen dat we een gebouw willen waar in een veilige
setting, zowel pedagogisch als fysiek, kwalitatief goed onderwijs gegeven kan worden. De gevoerde
dialoog heeft geleid tot de volgende criteria. Deze criteria zijn voor mij als bestuurder van
Onderwijsgroep Amstelland noodzakelijk om met voldoende draagvlak het proces te kunnen starten.
Criteria
- De wens gaat uit naar een gebouw met voldoende oppervlakte, dit betreft zowel het terrein als
de inhoud van het gebouw. Concreet houdt dit in dat we een gebouw en terrein willen dat
ruimer is dan het wettelijk minimum. Wij vragen daarom om in het verkennende onderzoek
meerdere scenario’s te schetsen met de mogelijkheden rondom de inhoud van terrein en
gebouw;

-

Zorgdragen voor een kleinschalig karakter van het gebouw is belangrijk; geen ‘grote
blokkendoos’, maar twee kleinschalige scholen in één gebouw, maar tevens met ruimte voor de
buurtfunctie en opvangmogelijkheden;
Het kunnen borgen van de eigen identiteit per school is belangrijk;
Een uitstekende verkeersveiligheid is een absolute randvoorwaarde;
Beide scholen moeten over voldoende parkeergelegenheid beschikken;
Er moet voldoende groen, daglicht en aandacht voor duurzaamheid zijn.

Uiteraard is er in de gesprekken die er hebben plaatsgevonden meer gezegd dan de bovenstaande
punten, maar samenvattend zijn ze voor mij tot deze zes terug te brengen. Om echter recht te doen
aan de rijkdom van meningen en criteria hebben we deze in de bijlage van deze brief toegevoegd.
Wethouder Van der Weele heeft met mijn voorganger afgesproken in het gesprek van 29 juni jl. dat
deze criteria meegenomen worden in het verkennende onderzoek en het traject dat daarna volgt.
Participatie na de aanvraag
Voor het vervolg van dit traject willen wij ervoor pleiten dat alle betrokkenen tijdig en goed mee
genomen worden en het proces inzichtelijk wordt gemaakt voor iedereen. Zelf hebben wij om die
reden een communicatieplan opgesteld en zijn we bezig met een communicatiekalender met
duidelijke communicatiemomenten naar alle betrokkenen (zoals medewerkers, ouders en leerlingen)
die aansluiten bij de te nemen stappen in het proces.
Bouwadviesgroep
Tevens komen wij tegemoet aan de wens van de ouders om hen een plek in het traject te geven. Wij
zijn gestart met het formeren van een bouwadviesgroep. De bouwadviesgroep bestaat uit
medewerkers en ouders vanuit iedere school, een afvaardiging van MR-leden en beide directies.
Twee leerlingenraden zullen de leerlingen vertegenwoordigen en zullen gerichte vragen voor input
krijgen in dit traject.
De bouwadviesgroep is voor mij een klankbord en kan in het hele proces gevraagd en ongevraagd
advies geven aan mij als bestuurder. Tijdens het gesprek tussen wethouder Van der Weele en mijn
voorganger op 29 juni jl. heeft u toegezegd om, indien de gemeenteraad instemt met het
verkennende onderzoek, het onderzoeksbureau ook met de bouwadviesgroep een gesprek te laten
voeren. Op deze manier kunnen zij aan het begin van het traject ook rechtstreeks hun input leveren.
Ik denk dat dit een goede stap is.
De MR-en zijn via de bouwadviesgroep vertegenwoordigd, maar daarnaast zal ik ook regelmatig met
beide MR-en in overleg blijven gaan. Met deze initiatieven wil ik borgen om het gesprek het gehele
traject met alle betrokkenen te kunnen blijven voeren en zijn wij klaar om van start te gaan op het
moment dat er ‘groen licht’ wordt gegeven door de gemeenteraad.

